
Jindřišská 16 nabízí prvotřídní kancelářské prostory rozprostřené v
historické i nové části budovy, které jsou vzájemně propojeny a
obklopeny elegantním atriem. Udržitelné kanceláře s certifikací LEED
gold byly navrženy tak, aby vyhovovaly nájemcům s nejvyššími
očekáváními. Objekt nabízí prostor pro několik malých a středních
firem s maximálně třemi nájemníky na podlaží. Budova s jedinečným
designem a úchvatnou vertikální zahradní stěnou se nachází v
prémiové obchodní lokalitě, nedaleko hlavního nádraží v Praze a je
snadno dostupná všemi třemi linkami metra a několika tramvajovými
linkami. Jednotlivá podlaží jsou propojena stylovými výtahy, nájemníci
mohou využít také dvě impozantní historická schodiště. Všechna
podlaží nabízí jak uzavřené, tak inteligentní velkoprostorové členění s
plně vybavenými kuchyňskými linkami. Kanceláře v historické části
budovy navazují na původní strukturu budovy, mezistěny lze upravit
dle individuálních potřeb. Výsledkem jsou tak vysoce flexibilní a
žádoucí kanceláře.
Cena pronájmu této kanceláře 17,50 EUR/m2/měsíc bez DPH. Cena
služeb 195 CZK/m2/měsíc bez DPH. Parkování 211 EUR/stání.
Počet parkovacích stání je pouze orientační, přesný počet lze
nájemníkům po dohodě přizpůsobit. K dispozici ihned. Pro více
informací mě kontaktujte, pomohu vám najít vhodné kancelářské či
obchodní prostory nejen v centru, ale i po celé Praze.
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Energetická náročnost budovy

Poznámka k ceně

17.50 EUR
za m2/měsíc

Počet míst k parkování

Praha, Nové Město

cihlový
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0
po rekonstrukci
B - Velmi úsporná
4

včetně provize, další
pozn.:+ poplatky za služby 195
CZK/m2/měsíc + 3x depozit

Kontaktní osoba

Ing.Ing.  VendulaVendula  VařákováVařáková

tel.: +420 778 508 447+420 778 508 447
e-mail: varakova@greenproperty.cz

Pronájem kanceláře od 179,14 m2 (17,50Pronájem kanceláře od 179,14 m2 (17,50
EUR/m2/měsíc), Jindřišská 16, Praha 1 - Nové MěstoEUR/m2/měsíc), Jindřišská 16, Praha 1 - Nové Město

Číslo zakázky: 668946 Nemovitost: komerční prostory
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